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Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Anders Magnhagen 

  

Justerande  

 Linda Andersson 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-10-20 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-28 Datum då anslaget tas ned 2016-11-19 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen 
 

Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen 

 Torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00–17:30 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Linda Andersson (S) 

Ellinor Dahlgren (S) 

Harriet Paulsson (C) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Helena Ohlson (SD) 

Katarina Dyrssen (M), tjg ers 

Johan Magnusson (MP), tjg ers 

 
 

Övriga närvarande Anneli Salonen (S) 

Yvonne Espinoza (S) 

Margareta Johansson (KD) 

Ted Dÿring (C) 

Lars Andersson (SD) 

Monica Dahl, socialchef 

Ewa Näslund, §§ 166 - 177 

Christina Håkansson Jönsson 
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§ 166 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.  

Jessica Ashworth (M), Maria Truedsson (MP) och Lars-Håkan Persson(M) är inte 

närvarande. Katarina Dyrssen (M), Johan Magnusson (MP) respektive Ted Dÿring (C) 

tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
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§ 167 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Ordföranden föreslår att 

punkterna 6 och 12 behandlas som punkt 6. 

_____ 
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§ 168 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Linda Andersson (S) att justera protokollet. Justeringstid och plats 

bestäms till den 27 oktober 2016 klockan 16:45 i Kommunhuset.  

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Maria Truedsson (MP) är i tur att justera. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår Linda Andersson (S) som nästa på tur att justera efter frånvarande 

Maria Truedsson (MP). 

_____ 
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Dnr SN 2016/10 

§ 169 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade med delegerad beslutsrätt. Förteckning av besluten 

föreligger. 

Beslutsunderlag 
Delegerade beslut 

Månadsredovisning 

_____ 
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Dnr SN 2016/9 

§ 170 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden 

A. Länsstyrelsen 

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner. 

 

B. Individ- och familjeomsorgen 

Handlingsplan för IFO avseende våld i nära relationer. 

_____ 
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Dnr SN 2016/101 

§ 171 Socialnämndens budget 2017, 

ekonomisk redovisning 

Beslut 
Socialnämndens budget utgår från det ramförslag som föreligger 

från Kommunstyrelsen och med de neddragna anslag som föreslås. 

Budget 2017 ska göras med den fördelning som gjorts i 2016 års budget. 

Kommunfullmäktige uppmärksammas på att socialnämnden går in i budgetår 2017 med 

opåverkbara ökade och ökande volymer som inte har täckning i budgetförslaget. 

Kommunfullmäktige uppmärksammas på att målsättningar ambitionsnivåer kan komma att 

omprövas som en följd av de ekonomiska villkoren. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budgetramar för kommunens nämnder föreligger från 

budgetberedningen/kommunstyrelen tillsammans med information om den fortsatta 

processen för 2017 års driftbudget. Socialchefen redovisar de budgetförutsättningar finns 

från kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar följande. 

Socialnämndens budget utgår från det ramförslag som föreligger 

från Kommunstyrelsen och med de neddragna anslag som föreslås. 

Budget 2017 ska göras med den fördelning som gjorts i 2016 års budget.  

Kommunfullmäktige uppmärksammas på att socialnämnden går in i budgetår 2017 med 

opåverkbara ökade och ökande volymer som inte har täckning i budgetförslaget. 

Kommunfullmäktige uppmärksammas på att målsättningar ambitionsnivåer kan komma att 

omprövas som en följd av de ekonomiska villkoren. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram det föreslagna för beslut och finner att nämnden ger sitt bifall.  

Beslutsunderlag 
Ramar - Budgetberedningens förslag till KSau 

Socialnämndens budgetskrivelse 2017 

_____ 
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Dnr SN 2016/566 

§ 172 Utredning av klagomål på Höörs EKB-

boende 

Beslut 
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen från Frostavallens EKB, Höör och begär att 

verksamhetsutövaren kommer in med en uppföljning av åtgärderna i planen senast den 

15 januari 2017 för att redovisas på nämndens närmast följande sammanträde.  

Ärendebeskrivning 
I början av juli 2016 begav sig 19 av då 27 ungdomar på Höörs EKB-boende till 

Migrationsverket i Malmö för att klaga på boendet. Den 12 juli samlades dessa och 

ytterligare en ungdom från boendet för att skriva ner sina klagomål. En utredning har 

genomförts av sociala sektorn som uppmanat verksamhetsutövaren att komma in med en 

åtgärdsplan för de anmärkningar som riktats mot verksamheten. 

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att nämnden godkänner åtgärdsplanen och begär att 

Verksamhetsutövaren kommer in med en uppföljning av åtgärderna i planen senast den 

15 januari 2017 för att redovisas på nämndens närmast följande sammanträde.  

Beslutsordning 

Förslaget från Anders Magnhagen (S) läggs fram för beslut. Socialnämnde bifaller 

förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utredning i ärendet 27 sep 2016. 

_____ 
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§ 173 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningarna och lägger informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kontaktpolitiker från besök i verksamheter och planering av besök.  

 

Anders Magnhagen (S) besökte Bemanningen den 18 oktober och redovisar sitt intryck av 

verksamheten och bland annat enhetens arbete med kompetensutveckling.  

  

Lars Andersson (S) redovisar om sitt besök på Åtorp den 13 oktober. Gert Mö ller 

informerade om personalsituationen samt bristen på boendeplatser med många externa 

placeringar som följd. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-10-20  11 (19) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/648 

§ 174 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-10-05. 

_____ 
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Dnr SN 2016/9 

§ 175 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna (sekretess) till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden 

A. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 6584-16 angående överklagat beslut från nämnden avseende bistånd enigt 

SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

  

B. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 0120-16 angående nämndens ansökan om vård enligt LVM. 

Förvaltingsrätten bifaller ansökan. 

_____ 
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Dnr SN 2016/648 

§ 176 Riktlinjer familjefrid/våld i nära 

relationer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna att gälla för social sektors arbete mot våld i 

nära relationer samt att handlingsplaner som utgår från dessa riktlinjer ska upprättas i 

varje verksamhet under 2017. En uppföljning av planen ska göras till nämnden 2 gånger 

per år. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till riktlinjer avseende sektorns övergripande arbetet med våld i nära relationer 

är föremål för beslut i socialnämnden. 

Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) föreslår att nämnden förtydligar uppföljningen genom att i beslutet 

lägga till att en uppföljning av planen ska göras till nämnden 2 gånger per år.  

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram Helena Ohlsons tilläggsyrkande för beslut och finner att 

nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för sociala sektorn gällande arbetet avseende våld i nära relationer. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-10-20  14 (19) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2015/131 

§ 177 Medarbetardriven innovation - 

projektredovisning 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av pågående arbete och genomförande av de idéer som skapats genom 

medarbetardriven innovation. 

_____ 
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Dnr SN 2014/47 

§ 178 Äldrevision för Höörs kommun 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen av Äldrevisionen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av reviderad Äldrevision enligt socialnämndens beslut 25 augusti 2016. 

Den uppdaterade versionen föreligger. 

Beslutsunderlag 
Äldrevision 

_____ 
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§ 179 Handlingsplan för äldreomsorgen 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om planer för framtidens äldreomsorg i Höör. Socialchefen förevisar 

planeringen. 

_____ 
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§ 180 Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Information från socialchefen om socialnämndens verksamheter.  

Christina Håkansson Jönsson: 

- IFO som arbetsplats och enhetens medarbetare (33 st). 

- Mång nya medarbetare har börjat under 2016 och medföljande behov av 

grundutbildning. 

- Stärka barn- och ungdomsvården. Nationella samordnaren för barn- och 

ungdomsvården, Cecilia Grefve kommer på besök i april 2017. 

- Kompetensförsörjningen för programvaran ProCapita som används inom IFO. 

- Förenkling av hanteringen av enkla faderskapsutredningar.  

- Öppenvård för missbrukare. 

- Arbete med familjefrid. 

- Fältgrupp för samarbete 

- Fråga om familjecentra 

- Prioriterat arbete mot psykisk ohälsa 

  

Monica Dahl: 

- Träff med Skånetrafiken om färdtjänst och kollektivtrafik. 

- HFAB har sagt upp avtalet för tjänster enligt LOV. 

- Hög arbetsbelastning för enhetschefer. 

- Avveckling av Migrationsverkets asylboende i Frostavallen. 

- Nytt ramavtal för externa placeringar ger ökade kostnader.  

- HSL-avtalets konsekvenser diskuterar med kommuner och regionen i regiongrupp.  

- Besök från Dansk kommun angående bland annat arbete om familjerådslag.  

- Pågående ombyggnad i foajén för medborgarcenter. 

_____ 
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§ 181 Verksamhetslokalerna på 

Verkstadsgatan 1 

Beslut 
Socialnämnden förlänger nuvarande hyresavtal gällande lokalerna på Verkstadsgatan 1 

och Industrigatan 16 med 2 år för att säkerställa att Dagl ig verksamhet inte står utan 

lokaler när nuvarande hyresperiod löper ut. 

Ärendebeskrivning 
Daglig verksamhet hyr två lokaler på Verkstadsgatan 1 samt Industrigatan 16 av 

Industribyn i Höör AB. Lokalerna har i enighet med tidigare beslut fattat av 

Socialnämnden sagts upp med sista besittningsdag 2017-07-31. Ärendet har anmälts till 

lokalförsörjningsgruppen då nya lokaler måste finnas att tillgå när hyreskontraktet löper 

ut. 

Vid lokalförsörjningsgruppens möte 161013 framkom förslag om att upphäva 

uppsägningen av befintligt hyresavtal då nya lokaler för verksamheten inte kommer finnas 

när nuvarande avtal löper ut. 

Kontakt har tagits med Henrik Nilsson på Industribyn i Höör AB som informerar 

undertecknad om att inget nytt avtal med ny hyresgäst är skrivet och att det finns 

möjlighet för Höörs kommun att förlänga avtalet. Deras önskemål är att avtalet förlängs 

under minst två års tid. 

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) yrkar att nämnden beslutar att förlänga avtalet med två år för att 

tillförsäkra kontinuitet för verksamhet och möjlighet att utvärdera alternativa lokaler.  

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram sitt yrkande för beslut och finner nämnden bifaller yrkandet. 

_____ 
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§ 182 Ansökan om medel ur 

investeringsreserven för att fullfölja 

påbörjat fönsterbyte på Skogsgläntans 

äldreboende 

Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Socialnämnden 975 000 kr ur 

investeringsreserven. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i § 46 2015 att godkänna Socialnämndens begäran 

avseende medel om 425 000 kr ur KS investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv, till 

fönsterbyten och asfaltering på Skogsgläntans äldreboende. Kommunstyrelsen beslutade 

även att Socialnämndens övriga begäran på 325 000 kr/år i följande tre år till fortsatta 

fönsterbyten på Skogsgläntans äldreboende skulle hanteras i budgetprocessen för år 

2016 till 2018. Detta missades dock och hanterades aldrig i budgetprocessen.  

Fönsterbytet påbörjades under 2015 men under 2016 har det inte gjorts några byten 

eftersom det inte gick att få fram passande fönster. Det kvarvarande behovet är 975 000 

kr fördelat på tre år 2017-2019. 

- 2017: 325 000 kr 

- 2018: 325 000 kr¨ 

- 2019: 325 000 kr 

_____ 

 


